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VIARTES / 2018

www.viacatarina.pt 

Contacto: info@adm.viacatarina.pt  

Data limite submissão: 25 novembro 2018

Sessão Informativa: 12 outubro, às 15h, na Administração do 

ViaCatarina Shopping
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/ Todas as propostas devem ser submetidas eletronicamente em 

https://www.viacatarina.pt/viartes-2018-ficha-inscricao/

/ Nenhuma proposta será aceite após a data limite: 25/11/2018.

/ Não serão aceites candidaturas entregues pessoalmente, por 

correio físico ou eletrónico.
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/como concorrer?

https://www.viacatarina.pt/viartes-2018-ficha-inscricao/
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Os trabalhos deverão ser acompanhados da ficha de inscrição, devida e integralmente preenchida, 

reservando-se o Júri a possibilidade de recusar a admissão das candidaturas que não reúnem tais 

requisitos.

Apresentação dos trabalhos candidatos:

Cada participante ou grupo de participantes poderá apresentar 1 (um) projeto;

Os projetos devem ser apresentados, respeitando os seguintes critérios:

a) Projeto de Artes Plásticas e ou Digitais/Design/Arquitetura/Escultura/outros: elementos 

gráficos/desenhos que permitam visualizar a fachada em 2D e 3D com os pormenores julgados 

convenientes para um melhor entendimento do projeto, no máximo em 6 imagens de tamanho A3, 

com resolução mínima de 300 dpi, extensão PDF. Devem conter imagens representativas do projeto 

e as especificações técnicas.
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b) Memória Descritiva (máximo duas folhas A4), em formato PDF.

c) Carta de candidatura com texto descrevendo a intenção do Autor e de como este entende que a 

sua proposta se refere ao Lugar e às pessoas e uma breve descrição do carácter da obra (lúdico, 

contemplativo ou outro), em formato PDF.

d) Orçamento completo e descriminado para implementação da obra na fachada do ViaCatarina, 

nomes e contactos das empresas fornecedoras (potenciais fornecedores), nomes e contactos de eng.º 

certificado que ateste Termo de Responsabilidade da obra implementada (em caso de projetos de 

construção); seguro de obra e fee do artista, em formato PDF.

e) Consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais, devidamente preenchido e assinado. 

Este documento encontra-se na página oficial da presente edição e deverá ser carregado 

juntamente com os restantes documentos.
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1. Exemplos de trabalhos anteriores (se aplicável);

2. Para cada imagem:

a) Nome do ficheiro (ex. imagem1.jpg)

b) Título do trabalho;

c) Data;

d) Meio, dimensão e localização;

e) Notas, quando aplicável.
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1. A fachada pode ser totalmente utilizada desde que respeite os 

seguintes critérios: não obstruir montras da fachada, não furar a 

pedra e respeitar os ferros da varanda;

2. Serão aceites candidaturas anteriormente admitidas no âmbito das 

edições do concurso VIArtes realizadas em 2014, 2015, 2016 e 2017, 

desde que cumpram com todos os requisitos previstos no 

Regulamento e desde que submetidas na página de candidaturas do 

presente concurso.
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Orçamento total do projeto não pode exceder €20.000, e deve incluir: 

/ remuneração ao artista

/ todos os recursos necessários à conceptualização, produção e 

implementação da obra na fachada do ViaCatarina Shopping

/ seguro da obra, termo de responsabilidade de instalação e segurança da 

obra enquanto instalada na fachada do edifício
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/ todas as candidaturas válidas serão analisadas e avaliadas por todos os 

elementos do Júri;

/ não serão excluídas nem dadas preferências de acordo com os materiais 

escolhidos. 

/ os trabalhos devem ser pensados de acordo com as medidas do local e 

prever todas as condições prévias de segurança

/ o(s) vencedor(es) serão anunciados no dia 3 janeiro 2019

/ os finalistas poderão ser chamados para prestar esclarecimentos e 

mostrar maquetas ou materiais.
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